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Kerstboom – theepotwarmer 

 
Benodigd: 

Basisstof: 4 x + 25 x 35 cm + 2 x + 30 x 35 cm  

Watteervulling/Quiltvulling/Afzuigkapvulling; zelfde grootte als de basisstof 

Versieringen: 4 repen stof van  + 5 x 20 cm 

Garen en naaimachine 

Instructie: 

 

Leg de uitgeknipte patroondelen op de stof en knip met een rand van 1,5 cm. 

Knip 4 x maal de kerstboom op dubbelgevouwen stof, zodat het uitgevouwen de kerstboomstructuur 
heeft. 
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Knip 2 x de binnenvorm (dubbelgevouwen). Pas de grootte van de vorm aan je eigen theepot aan, 
zodat de theepotwarmer precies past. 

 

Strijk plakvlies (speciaal voor applicaties) aan de achterzijde van de decoratiestroken. 
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Knip de ronde vormen uit de stroken. In totaal 24. 

 

Strijk de ronde vormen op de stof, door gebruik van de speciale plakvlies zitten ze direct vast. 

 

Knip de watteervulling op maat. Alle stofdelen worden voorzien van watteervulling. Ook de binnendelen. 

 

 

Zigzag de ronde vormen op de stof (incl. watteervulling), zodat er reliëf ontstaat. 
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Naai de vier boomdelen aan elkaar met de goede kant op elkaar. 

 

Knip bij de rondingen in, zodat het netjes omgekeerd kan worden. 

 

Als alle delen aan elkaar zitten (nog niet op foto) heb je opgekeerd de kerstboom. 
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Naai (zoals aangegeven met een stippellijn op het patroon) langs de punten van de boom. 

 

Nu is de buitenkant af. 

 

Leg met de goede kant naar binnen de binnendelen op elkaar. Aan de buitenzijde zit de 
watteervulling. 
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Naai rondom aan elkaar. 

 

Voeg de binnenzijde in de kerstboom en spelt de delen (met de randen naar binnen gevouwen) aan 
elkaar. 

 

Zorg dat de hoeken netjes op elkaar vallen. 



Dreamstuff  www.dreamstuff-design.blogspot.com 
 

Kerstboom theepotwarmer                                      pagina  7 van 9 

 

Naai de delen aan elkaar. 

 

Het resultaat! 

Veel Plezier! 

 

 

Extra info: 

• Je kan de decoraties weglaten of vervangen door andere vormen, bijvoorbeeld “Candy-canes”. 
• De punten van de kerstboom kan je extra opvullen voordat je er langs naait. 

• Je kan de grootte aanpassen aan je eigen theepot. Vergroot daarvoor de buitendelen met een 
kopieerapparaat. De binnendelen kan je aanpassen aan je eigen theepot. 

 

 

 

N.B.: Alleen voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden 
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